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Registr smluv. Vše co
potřebujete vědět před
úplnou účinností zákona

Aktuálně

Úprava osobních bankrotů se do voleb asi nestihne
Kritika navrhované úpravy pravidel osobního bankrotu, jejímž záměrem je
zpřístupnit oddlužení dalším asi 650.000 předlužených osob, zazněla
zejména od zástupců věřitelů. Nesouhlasí především s odstraněním podmínky
minimální výše dluhu, kterou dlužník musí v rámci oddlužení splatit. Novela
insolvenčního zákona je nyní v prvním čtení Poslanecké sněmovny, již asi
nebude z časových důvodů v tomto volebním období schválena.
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Nové knihy

Podnikání v globalizovaném světě
Autoři v knize vykládají vztah podnikání a globalizace velmi
komplexně; reflektují nejen finanční a ekonomické, ale

předmětnou oblast.

V sobotu 1. července 2017
začne platit sankce neplatnosti
zákona o registru smluv. Nově
bude od počátku zrušena
každá smlouva, která není
publikována v Registru smluv,
ačkoliv by publikována být
měla. Obce, kraje a jimi
řízené instituce mají poslední
týdny na to, aby do procesu
uzavírání smluv zapojily i
zveřejňování smluv v registru.
Přednášejícími jsou napříkad
ekonm Jiří Skuhrovec,
právník Petr Bouda nebo
starosta Nového Města na
Moravě Michal Šmarda.

rovněž prostorové, sociální, politické, kulturní,
environmentální, právní a informační souvislosti podnikání v
globalizovaném světě. Text publikace je zpracován na
potřebné odborné úrovni, srozumitelným jej však shledají i
čtenáři z řad studentů a široké veřejnosti. Lze důvodně
předpokládat zájem nejen ze strany široké odborné
veřejnosti, ale i studentů VŠ a SŠ se zaměřením na

15.06.2017 od 9 hod.,
Masarykova kolej ČVUT,
Thákurova 550/1, Praha 6

Více o události naleznete zde.
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Judikatura

Odměna insolvenčního správce
Nejvyšší soud České republiky se ve svém usnesení ze dne 28. 02. 2017 sp.zn. 29 NSČR 9/2016 vyjádřil k odměně
insolvenčního správce. V případě, kdy je úpadek dlužníka řešen reorganizací, určuje odměnu insolvenčního
správce ustanovení § 2 vyhlášky, a to za každý započatý měsíc po rozhodnutí o povolení reorganizace, ve vazbě
na průměrný měsíční obrat za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu.
celý článek »

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Právní téma
Naše služby a aktivity:

Nová pravidla pro ochranu dat

Archiv newsletterů

V poločase by měly být přípravy na evropské nařízení, které slibuje zcela nový
přístup k práci s osobními údaji. Finální verzi normy Brusel schválil před 13
měsíci a ještě rok zbývá firmám i státním úřadům k přípravám na nová pravidla.
Jenže většina z nich s nimi ještě vůbec nezačala. Jak ukázal aktuální průzkum
agentury Ipsos, takřka třetina českých firem o novinkách vůbec neví. Ze státních
úřadů je nezná dokonce 40 procent z nich.

Vzory rozhodčích doložek
Portál E-ARBITER
Společenské aktivity Unie
Reference
Hlídání insolvence - CESR
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Justice.cz
Zákon o rozhodčím řízení
Zákon o mediaci
Insolvenční zákon
Insolvenční rejstřík
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